
 شهدای فاطمیون نخبگان 
جامعه ایثارگری هستند

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی: 

امام جمعه مشــهد مقدس گفت: شما خانواده های 
بــه  جامعــه   در  فاطمیــون  شــهدای  محتــرم 
 عنــوان نخبه هــای ایثارگری شــناخته شــده اید.

آیت اهلل ســیداحمد علم الهــدی در اجتماع بزرگ 
»وارثان والیت« با حضور خانواده های معظم شهدا، 
رزمندگان، جانبــازان و ایثارگران فاطمیون و عموم 

مهاجران افغانستانی اظهار کرد...
.......صفحه 2 

بر قله خودباوری

 گفت وگوی قدس
 با نخستین نابینایی که دماوند را فتح کرد

چنــدی پیش ســعید دوالبی نابینــای مطلق 
مشــهدی و مدیر مجتمع آموزشی شبانه روزی 
امید مشــهد برای نخستین بار در کشور به قله 
5هزار و 671 متری دماوند صعود کرد. از این رو 
خبرنگار ما با وی گفت وگویی انجام داده که در 

ادامه با هم می خوانیم...
.......صفحه 4 

کشـف رود زیر ذره بین استانداری 
تأخیر در افتتاح فاز2 اورژانس 

بیمارستان قائم ادامه دارد

 بالتکلیفی 
پروژه  12 ساله

.......صفحه 2 

.......صفحه 3 

 قدس دردسرهای 
یک قرارداد را پیگیری کرد

بازی23 میلیاردی 
پیمانکار شهربازی 

با شهرداری!
پس از آنکه پیمانکار شــهربازی پارک ملت مشهد به 
تعهداتش عمل نکرد و حدود 23 میلیارد تومان بدهی 
را معوق گذاشت، شهرداری مشــهد برای وصول این 
بدهی عظیم دست به کار شد.چندروز پیش اطالعات 
موثقی بــه تحریریه روزنامه قدس منعکس شــد که 
بررسی آن از دردســری عظیم برای شهرداری مشهد 
حکایت داشت.در این زمینه مشخص شد که در تاریخ 
1396/12/28 قــرارداد اجاره شــهربازی پارک ملت 
مشهد به شــماره 21/96/238004 بین یک شرکت 
پیمانکاری و شــهرداری مشــهد برای مدت سه سال 
منعقد شده بود.همچنین در ماده 3 این قرارداد آمده 
بــود که مبلغ اجاره بابت قــرارداد 59 میلیارد و 911 
میلیون تومان اســت که به تفکیک در ســال اول18 
میلیارد و 100میلیون تومان، ســال دوم 19 میلیارد 

و910 میلیون تومان ...

 کارگروه نجات این رود آلوده  مشهد  با حضور نمایندگان رسانه ها و مدیران ارشد استان برگزار شد

.......صفحه 2 

 روستا و روستانشین 
در سراشیبی حاشیه نشینی شهرها

15مهرماه در تقویم کشــور به نام روز روستا و عشایر نام گذاری شده و 
بی تعارف باید همین ابتدای مطلب بگویم این موضوع تنها بهانه ای برای 
برگزاری چند همایش و جلسه می شود که البته گزارش عملکرد متولیان 

است و از روزهای بعد داستان همان بوده که هست...

کلنگ پروژه فاز2 اورژانس بیمارستان قائم)عج( مشهد سال 1386 
به زمین زده شد. گرچه بیش از 12 سال از آغاز این طرح می گذرد 
و حاال این پروژه تکمیل شده است اما همچنان گاه و بی گاه فقط 
وعده بهره برداری و افتتاح آن به گوش می رسد. چنانکه در اواخر 
تیرماه سال جاری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حاشیه 

»مراسم تجلیل از تالشگران ...

.......صفحه 2 

ایرنا: مدیرکل زمین شناســی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور 
گفت: فرونشســت زمین در پنج دشت بحرانی خراسان رضوی ادامه 

دارد. 
جعفر طاهری افزود: خشکســالی های متوالی دو دهه اخیر در بخش 
وســیعی از کشور از یک ســو و برداشــت بی  رویه از سفره های آب 
زیرزمینی از ســوی دیگر، فرونشست زمین در بسیاری از دشت های 

حاصلخیز را رقم زده است. 
وی اظهــار کرد: با توجه به کمبود آب شــیرین در مناطق خشــک، 
روش های غیرعلمی برداشت آب های زیرزمینی در بسیاری از مناطق 
در حال انجام اســت، این برداشت های بی رویه  سبب شده  مشکالت 
جانبی به مسئله بحران آب افزوده شود که امروزه به صورت مشکالت 
اساســی درآمده  و نه تنها بحران آب را جدی تر کرده بلکه پیامدهای 
منفی دیگری را نیز در پی داشته  است.طاهری افزود: طبق مطالعات 
انجام شــده از 2 هزار و 718 کیلومتر مربع مســاحت دشت مشهد 
حدود 100 کیلومتر مربع در محدوده فرونشست قرار دارد و براساس 
بررســی های به عمل آمده در حال حاضر دشــت بردســکن از نظر 
وجود عوارض سطحی شامل درز و شکاف های ایجاد شده در مناطق 

مســکونی و دشت نیشابور از نظر نرخ باالی فرونشست زمین در بین 
پنج دشــت بحرانی استان در بحرانی ترین حالت قرار دارد، پس از آن 
دشــت مشهد از وضعیت بحرانی برخوردار است،  دشت های جوین و 
خواف در رده های بعدی میزان فرونشست در این استان قرار دارند. 

وی عوارض فرونشست زمین را شامل کاهش ظرفیت ذخیره آبخوان 
و شکاف  هایی دانســت که در مناطق دارای فرونشست زمین موجب 
تخریب مزارع، کانال  های آبیاری و ســازه ها می شــود،  این شکاف ها 

همچنین به بزرگراه ها و خطوط راه آهن آسیب وارد می کند. 

 رضا طلبی: معاون هماهنگی امور اقتصادی خراسان رضوی گفت: 
3هزار و 500 پروژه اشتغال زایی برای روستاهای استان شناسایی 
شده که بعضی از آن ها مطالعات اولیه را نیز انجام داده اند، و از طرفی در طول 
ســال جاری در مجموع 560میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در 

خراسان رضوی پرداخت خواهد شد.
علی رسولیان در گفت وگو با قدس آنالین اظهار کرد: رویکرد اشتغال زایی در 
استان خراسان رضوی به سمت روستاها و رونق اقتصادی در این مناطق است.
وی با بیان اینکه کســب و کار روستایی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد، 
تصریح کــرد: پروژه های اقتصاد مقاومتی که در حال حاضر در اســتان در 
حال اجرا هستند بر دو نوع است؛ یکی پروژه های سرمایه گذاری و یکی هم 
پروژه هایی که معین های اقتصادی در حال اجرای آن هســتند که در هر دو 
حالت بر روســتاهای استان تمرکز دارند که هدف اولیه بر یک هزار و 125 
روستا ست که در قالب معین اقتصاد مقاومتی مطالعه شده اند و حدود 3هزار 
و 500 پروژه نیز برای اجرا در این روستاها شناسایی شده اند که برای بعضی 

از آن ها مطالعات اولیه نیز انجام شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری خراسان رضوی افزود: از محل 
تسهیالت اشتغال روســتایی در طول یک سال گذشته 430میلیارد تومان 

در خراسان رضوی پرداخت شــده که سبب ایجاد تقریباً 17هزار شغل در 
روستاها شده اســت. از طرفی در طول سال جاری در مجموع 560میلیارد 
تومان تسهیالت اشتغال روستایی از طرف اداره کار و تعاون، کمیته امداد و 

بهزیستی به روستاییان پرداخت خواهد شد. 
رسولیان ادامه داد: در قالب طرح نجات برای حاشیه شهر مشهد نیز موضوع 
مهاجرت معکوس به روستاها مدنظر است و ابتدا افراد بیکار در این منطقه 
بــه طور دقیق مورد شناســایی قرار خواهند گرفت و ســپس به طرح های 

اشتغال زایی که در روستاها در حال اجراست معرفی خواهند شد.

مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی شمال شرق کشور تشریح کرد

آسیب به بزرگراه ها و خطوط راه آهن در دشت های بحرانی خراسان رضوی
معاون اقتصادی استاندار در گفت وگو با قدس خبر داد

پرداخت ۵۶۰ میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی در خراسان رضوی

khorasanemrooz@yahoo.comروزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران
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  شماره 9081  
ویژه نامه 3465 

صفحه 1 خراسان    1398/07/15

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده موسسه حفاظتی و مراقبتی 
رضوان نظم توس بشماره ثبت 4080 

مشهد
بدینوس��یله از کلیه شرکاء دعوت بعمل می آید 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
م��ورخ اول آبان ماه 1398 س��اعت 5 بعد از ظهر 
واقع در مشهد حد فاصل میدان راهنمایی و سه 

راه فلسطین پالک 88 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :  

1- انتخاب مدیران و بازرسین
2- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

 هیئت مدیره موسسه حفاظتی و مراقبتی
رضوان نظم توس 

/ع
98
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85
6

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت تعاونی مسکن یاوران حرم  نوبت دوم 98/8/10

بدینوس��یله از کلیه اعضا محترم دعوت می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تعاونی 
مسکن یاوران حرم به شماره ثبت 31448 که در ساعت 9 صبح روز جمعه 98/8/10 در محل آدرس قاسم آباد – دکتر 
حس��ابی 4 نبش بهورز 6 مس��جد س��ید الشهداء تشکیل می ش��ود در ساعت مقرر حضور بهم رس��انند ، در صورتیکه 
حض��ور عضوی در مجمع به عللی میس��ر نباش��د می تواند حق رای خود را به موج��ب وکالتنامه به عضو دیگری واگذار 
نماید . ضمنًا تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رای و هر ش��خص غیر عضو تنها یک رای خواهد گرفت همچنین 
داوطلبان سمت هیئت مدیره و بازرس می بایستی حداکثر ظرف مدت هفت روز از انتشار آگهی دعوت ضمن مراجعه 
به دفتر ش��رکت مدارک خود را تس��لیم هیئت مدیره نمایند و در غیر اینصورت هیچگونه عذری از طرف کاندیداتور 

پذیرفته نخواهد بود .
دستور جلسه : 1 – طرح و تصویب اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مهر 

2- اس��تماع گ��زارش هیئت مدیره و بازرس ش��رکت در س��الهای 89 ت��ا 98 و طرح و تصویب صورتهای مالی س��الهای 
 98- 97 -96 -95

3- طرح و تصویب گزارش حسابرسی سال 89 تا 98 شرکت  4- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی سال 98 
5- طرح و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی شرکت  6- انتخابات بازرس و اعضای هیئت مدیره شرکت 

7- اخراج اعضایی که به تعهد خود عمل نکردند .
هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن یاروان حرم
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
موسسه حفاظتی و مراقبتی رضوان نظم 

توس بشماره ثبت 4080 مشهد
بدینوسیله از کلیه شرکاء دعوت بعمل می 
آید تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ اول آبان م��اه 1398 س��اعت 3 بعد 
از ظه��ر واقع در مش��هد ح��د فاصل میدان 
راهنمای��ی و س��ه راه فلس��طین پ��الک 88 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه : 

1-ورود شریک جدید و نقل و انتقال سهام 
الشرکه

هیئت مدیره موسسه حفاظتی و مراقبتی
رضوان نظم توس
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اطالعیه
بدینوسیله شرکت کشت و صنعت نوآوران 
پوی��ش س��بز ش��بدیز درنظ��ر دارد کاهش 
سرمایه اختیاری ثبتی از محل غیرنقدی راطی 
مجمع ف��وق العاده مورخ��ه 98/07/04انجام 
دهد لذا مراتب جهت اطالع ودرج در روزنامه 

کثیراالنتشار آگهی میگردد
هیئت مدیره
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به تعدادی راننده 
کمپرسی نیازمندیم

09380070277-09173153405  

/ع
98
08
30
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 آگهی دعوت عمومی عادی به طور فوق العاده  
نوبت دوم شرکت تعاونی مسکن مهر 3 چناران  به 

شماره ثبت 283
بدین وسیله از کلیه اعضای شرکت تعاونی مسکن مهر 
3 چن��اران دعوت می گردد تا در جلس��ه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت که در راس 
ساعت 16:30 بعد از ظهر در مورخه 98/8/1 چهارشنبه 
به نش��انی چناران انتهای بلوار خوش رو دفتر شرکت 

تعاونی مسکن مهر 3 حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه : 1-انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی 

و علی البدل 
2-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 

3-تعیین حق جلسات هیئت مدیره
4- تعیین حق الزحمه هیئت مدیره و مدیرعامل

5- گزارش هیئت مدیره
6- گزارش بازرس 

7-طرح و تایید صورتهای مالی 
8-تعیین تکلیف وضعیت س��اخت 64 واحد باقیمانده 

و پیمانکار
9- تعیین تکلیف آس��فالت پروژه و حق الس��هم اعضا 

و ...
10-تعه��د و موافق��ت اعض��اء زون3 )64 واح��دی ب��ا 

افزایش سقف وام و امضای فرم مخصوص
هیئت مدیره تعاونی مسکن مهر3 چناران
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده شرکت صنعت 

یاران انرژی فدک قدر)سهامی خاص( 
شماره ثبت 44411 و شماره ملی 

10380605051
بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران محترم 
ف��دک  ان��رژی  ی��اران  صنع��ت  ش��رکت 
قدر)س��هامی خاص( دعوت به عمل می آید 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق 
العاده که در ساعت 10 صبح مورخ پنج شنبه 
1398/07/25 در مح��ل دفت��ر قانونی این 
ش��رکت  واقع در مش��هد- بزرگراه ش��هید 
ب��رج  آبادگ��ران-  مجتم��ع   - کالنت��ری 
اداری آفت��اب -طبق��ه هش��تم برگ��زار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه:

- انتخاب هیئت مدیره شرکت
هیئت مدیره شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر
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آگهی مناقصه – مرحله اول
شهرداری زو ) زاوین ( در نظر دارد اجرای پروژه زیرسازی و آسفالت معبردسترسی 

به س��د زاوین را به ش��رکتهای دارای رتبه5 راهس��ازی و س��ازمان برنامه و بودجه با 
شرایط ذیل واگذار نماید:

1-کلیه ش��رکتها بایستی پیشنهادات خود را براس��اس قیمت فهرست بهای تجمیع شده  
راه و باندسال 1398  وبه پیوست آنالیزقیمت اعالم نمایند .

2-اعتباراج��رای پ��روژه از محل اعتب��ارات تملک و داراییهای س��رمایه ای ) تبصره ای ( 
اسناد خزانه اسالمی به مبلغ کل 7/000/000/000  ریال می باشد.

3-ارائ��ه ضمانت نام��ه بانکی به مبل��غ 35/000/000 ریال بعنوان س��پرده ش��رکت در 
مناقصه الزامی است 

4-پیمانکاران باید نحوه کسورات قانونی و ارزش افزوده را مدنظرداشته باشند .
5-کلیه هزینه ها اعم از آگهی ، کارشناسی و غیره برعهده برنده مناقصه می باشد .

6-حق داوری با شهرداری محفوظ است .
7-در ص��ورت امتن��اع از انعق��اد پیم��ان ، س��پرده برن��ده ی��ا برن��دگان مناقص��ه ضبط                             

خواهد شد . 
8-ازکلی��ه متقاضی��ان درخواس��ت م��ی ش��ود جهت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از تاریخ 

98/07/08 لغایت 98/07/23 به واحد عمران شهرداری مراجعه نمایند .
9-پیشنهادات می بایست حداکثرتا پایان وقت اداری 98/07/23 به دبیرخانه شهرداری 

تحویل گردد .
10-تاریخ بازگشایی پیشنهادات مناقصه ساعت 10 صبح مورخه 98/07/24 می باشد . 

11-متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتربه سایت www.sh-zavin.ir  و یا با 
شماره تلفن 13-34744111-051 تماس حاصل فرمایند .

آدرس : شهرستان کالت – شهرزو )زاوین( میدان صاحب الزمان )عج( 
علی ایزدیان - شهردار زو
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ادامه اعتصاب 1۰۰ راننده 
اتوبوسرانی مشهد

قدس: 100 راننده اتوبوس درون شهری مشهد 
در اعتراض به پرداخت نشــدن مطالبات خود، 
روز گذشــته نیز از فعالیت خودداری کردند و 

اعتصاب آن ها وارد دومین روز شد. 
مدیر روابط عمومی اتوبوســرانی مشهد گفت: 
معترضــان راننــدگان یکــی از شــرکت های 
اتوبوسرانی بخش خصوصی هستند و از دو روز 
پیــش، از خارج کردن اتوبوس هــا از توقفگاه و 

فعالیت در خطوط خودداری کردند. 
وی ادامــه داد: مدیــران شــرکت خصوصــی 
اتوبوسرانی با سهامداران اختالف دارند و همین 
موجب پرداخت نشــدن حقوق رانندگان شده 
اســت.  اتحادی اظهار کرد: سازمان اتوبوسرانی 
شهرداری مشــهد اتوبوس های سازمانی را وارد 
خطــوط کرده تا اختاللی در ســرویس دهی به 

شهروندان ایجاد نشود.  
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 کارگروه نجات این رود آلوده  مشهد  با حضور نمایندگان رسانه ها و مدیران ارشد استان برگزار شد

کشف رود زیر ذره بین استانداری 
هاشم رســائی فر  دیروز کارگروه نجات 
کشف رود برگزار شد. جلسه ای که تا حدودی 
با همه جلســاتی که در گذشته برگزار شده 
بود متفــاوت بود. متفــاوت از این جهت که 
متولیان ساماندهی، نجات یا هر چیز دیگری 
که می شــود به پسوند کشف رود افزود در آن 
حضور داشــتند و اســتاندار خراسان رضوی 
شخصاً جلســه را اداره کرد. خبرنگاران فعال 
در حوزه کشــف رود هم این بــار از مدعوین 
جلسه کارگروه بودند. هرچند که گویا استاندار 
حجم زیادی از دغدغه مندی تمام رسانه ها که 
بارها و بارها کشف رود سوژه گزارششان شده 
بــود را ندیده یا کمتر دیده بود، گزارش یکی 
خبرنگاران را دلیل تشــکیل جلسه کارگروه 
می دانست! نمونه بارزش گزارش هایی که در 
روزنامه قدس به کرات منتشر شده و در جلسه 
دیروز تنها چند نمونه از گزارش های یکی دو 
ماه اخیر این رســانه در معرض قضاوت و دید 

استاندار و سایران قرار گرفت.

  حضور مسئوالن و کارشناسان در جلسه
جلســه دیــروز کارگــروه نجات کشــف رود 
شخصیت ها و مدیران شــهر مشهد و استان 
را به اســتانداری خراسان رضوی کشانده بود. 
محمد عالیی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای 
خراســان رضــوی از اقدامــات و نیازها برای 
ســاماندهی وضع موجود گفت و دغدغه هایی 
که در این خصوص وجود دارد. پیشــنهادش 
جایگزین کردن کشت گل و گیاه برای تأمین 
گل و گیــاه مورد نیاز شــهرداری مشــهد به 
جای کاشــت صیفی جات و سایر محصوالت 

کشاورزی بود.
تورج همتی، مدیرکل محیط زیست خراسان 
رضوی نیز از دغدغه مندی های زیست محیطی 

در حوزه کشف رود و شرایط موجود گفت. 
کدامشــان  هــر  گرچــه  مدیــر  دو  ایــن 
دغدغه مندی هایی در این مورد داشــتند اما 
حرف مشترکشان این بود که پول و بودجه ای 
بــرای هزینه کرد در بحث ســاماندهی اوضاع 

کشف رود ندارند.
موضوع ظرفیت تصفیه خانه های فعال در حاشیه 
کشــف رود که فاضالب شهری شهر مشهد را 
تصفیه کرده یا نکرده راهی کشف رود می کنند 

نیــز بحث دیگری بود که نتیجــه اش این بود 
که اگر 100 درصد شــبکه فاضالب برای شهر 
مشهد اجرا شود باید ظرفیت تصفیه خانه ها از 

به  فعلی  مترمکعب  263هزار 
540هزار مترمکعب در هر روز 
برسد و این یعنی دو برابر شدن 

تصفیه خانه های فعلی.
در اظهارات دادیار پیشگیری 
از وقوع جرم دادستانی که در 
طول سالیان گذشته همیشه 
پــای ثابــت و تأثیرگذار در 
اقدامات انجام شــده بوده و 
هســت، مشخص  هم  هنوز 

بود که این دغدغه مندی هنوز وجود دارد و 
همه آنچه در حوزه کشف رود اتفاق می افتد 

همچنان زیر ذربین آن هاست.
محمدرضا کالیی، شــهردار مشهد بندهای 
نه گانــه ای از عوامل مؤثر در بروز شــرایط 
موجــود در کشــف رود را در چنــد دقیقه 

صحبتش بیــان کرد و آمادگی شــهرداری 
برای رســیدن به نقطه ای که به ساماندهی 

کشف رود منتهی شود را اعالم داشت. 
کارگروه  جلســه  جمع بنــدی 
و بــه قولــی چکیــده آن بــه 
اینجا ختم شــد کــه علیرضا 
خراسان  استاندار  رزم حسینی، 
رضوی به نکتــه ای کلیدی در 
آن  کرد  اشــاره  صحبت هایش 
اینکه ساماندهی کشف رود  هم 
نیاز به یــک فرمانده واحد دارد 
تا هم ابــزار و بودجــه الزم را 
در اختیار داشــته باشــد و هم 
توانایی برای انجام آن را که پیشــنهاد اولیه، 
ســپردن کار به شهرداری مشــهد بود و قرار 
بر این شد تا شــهردار با در نظر گرفتن تمام 
جوانب کار نظرات و پیشــنهاداتی که در این 
خصوص هســت را مورد بررسی قرار دهد تا 
تصمیم گیری نهایی در این مورد صورت بگیرد. 

همچنین استاندار در صحبت های پایانی اش 
پس از اینکه خبرنگار قدس گزارشــی کوتاه 
از روند انتشــار اخبــار و گزارش های مرتبط 
با کشــف رود در این رسانه به سمع حاضران 
رساند، این بار به جای خطاب قرار دادن تنها 
یک خبرنگار از توجه و پیگیری اصحاب رسانه 
اســتان در موضوع کشف رود، قدردانی کرد و 
گفــت: از همه خبرنگاران، اصحاب رســانه و 
صداوســیما که چشــم بیدار و تیزبین مردم 

هستند تشکر و حمایت می کنیم.
رزم حسینی افزود: ما به دنبال این هستیم تا 
ضریب مطالبه گری بحق، درست و منصفانه 

مردم را در استان افزایش دهیم.
رزم حسینی با بیان اینکه دولت توجه ویژه ای 
در خصوص رعایت حقوق شهروندی و مسئله 
شــفافیت دارد، تأکید کرد: خدماتی از سوی 
مدیران قبلی در راستای ساماندهی کشف رود 
صــورت گرفته که ضمن قدردانی از آن ها به 

دنبال تکمیل این خدمات هستیم.

    روستا و روستانشین 
در سراشیبی حاشیه نشینی شهرها

 15مهرماه در تقویم کشــور به نام روز روستا و عشایر نام گذاری 
شده و بی تعارف باید همین ابتدای مطلب بگویم این موضوع تنها 
بهانه ای برای برگزاری چند همایش و جلســه می شود که البته 
گزارش عملکرد متولیان اســت و از روزهای بعد داستان همان 

بوده که هست.
بی مقدمه می خواهم به زبانی ســاده و صریح بگویم؛ اگر نگاهی 
به آمارهای کلی مرتبط با روستانشینی و زندگی عشایری کشور 
و استان در چند دهه گذشته بیندازیم می بینیم همیشه شیب 
تخلیه روستا و کم شدن از جمعیت عشایری به سمت شهرنشینی 

البته از بدترین نوع آن یعنی حاشیه نشینی بوده است.
بر اساس آمارها در چند دهه گذشته تعداد روستاهای خراسان 
رضوی کمتر از نصف شده و به استناد آمارهای سال 95 خراسان 
رضوی 3هزار و281 روستای دارای جمعیت و متأسفانه 4هزار و 

110 روستا تخلیه و فاقد جمعیت ساکن است.
آمارها بیانگر اتفاقات رخ داده در این حوزه است و بهتر از استدالل 
تصویر واضحی از موقعیت روستا و روستانشینان استان را نشان 
می دهــد با این حال پیش از ذکــر هر نکته ای اعتراف می کنیم 
اقدامات صورت گرفته در حوزه روستاها قابل قدردانی است و ما 

نیز حامی تداوم اقدامات حمایتی در این حوزه هستیم.
نکته نخســت اینکه به نظر نگارنده بی توجهی کارشناســانه به 
نیازهای روســتاییان در دهه های اول انقالب به علت درگیری با 
جنگ تحمیلی موجب شد تا این باور در روستاییان ایجاد شود که 
شهرنشینان از مواهب ویژه ای برخوردارند و آن ها بی نصیب هستند 
و به اصطالح در شهرها پول ریخته است؛ چراکه نخستین موج 

کارگران روستایی به شهرهای بزرگ روانه شدند.
هر چند اقداماتی از قبیل ایجاد دفاتر خدمات کشــاورزی نشان 
از توجه به مشــکالت ریز روســتاییان بود ولی پــس از ادغام 
وزارتخانه های جهاد و کشاورزی و انحالل این دفاتر، همان اندک 

امید روستاییان هم محو شد.
نکته دوم بروز خشکسالی های مداوم در شرق کشور و کم آبی هم 
به این چرخه افزوده شد و روستانشینانی هم که انگیزه ای برای 
ترک روستا نداشتند راهی جز ترک روستا نداشتند چون زمین 

بی آب هیچ درآمدی برای آن ها نداشت.
نکته سوم نبود برنامه های عملی و جدی در حوزه پشتیبانی مالی 
روستانشینان ساکن در روستاها در همان وضعیت کم آبی از سوی 
دولت ها از قبیل خرید تضمینی محصوالت، اعطای تســهیالت 
آســان و کم بهره به آن ها و ارائه خدمات مورد نیاز در بخش های 

مختلف دامی، باغی و کشاورزی است.
نکتــه چهارم عدم اجرای کامل و به موقع طرح هایی چون طرح 
هادی به دلیل تزریق قطره چکانی اعتبارات که موجب رونق کند 
و شاید بسیار آهسته روســتاهای دارای جمعیت باال بود هم به 

کمرنگ شدن تصمیم برای ماندن در روستاها کمک کرد.
نکته پنجم که به نظر نگارنده مهم ترین نکته است تربیت نکردن 
نسل روستانشین در دهه اخیر است؛ چراکه اگر روستاهای آباد 
هم داشته باشیم ولی روستایی عالقه مند به روستانشینی نداشته 
باشــیم راه به جایی نخواهیم برد. اینکه جوانی که در شــهرها 
کارگری می کند و از امکانات ساده و به ظاهر زیبا همچون سینما، 
پارک و... بهره مند اســت هیچ گاه به کار سخت و طاقت فرسای 

کشاورزی و دامی تن نخواهد داد.
چگونه قرار است نسل دوم روستانشینانی که به زندگی شهرنشینی 
حتی در حاشیه شهر عادت کرده را به بازگشت سبک دیگری از 
زندگی که هیچ تشابهی به زندگی شهری آن ها ندارد راضی کرد، 
البته اگر عزمی جدی در کار باشــد و پیــش از آنکه این افراد را 
تشویق به رفتن به روستا نماییم ابتدا زمینه های خدمات رسانی 
مطلوب در بخش های مورد نظر نسل جوان شهرنشین شده که 
هنوز کمتر از پنج سال از ترک روستای آن ها می گذرد را فراهم 
کرد و سپس شرایط آسان و وسوسه انگیز مالی و درآمدی را مهیا 

نمود و در نهایت به سراغ تبلیغ مهاجرت معکوس رفت.
نکتــه پایانی اینکه وقتــی به اذعان متولیان ایــن حوزه همان 
روستاییان مانده در روستاها هم اکنون با مشکالت بزرگی چون 
کم آبی، فرسودگی ماشین آالت و مباحث مربوط به فناوری های 
تولیــد و صنایع تبدیلی مواجه هســتند چگونــه می توانیم به 
موضوعاتی چون ایجاد انگیزه برای مهاجرت معکوس به روستاها 
فکر کنیم. با تمام این اوصاف ما نیز امیدواریم روزی به این نقطه 
برسیم که اعتراف کنیم برخی سیاست ها چون تبدیل روستاها 
به شــهر اشــتباه بوده و باور کنیم با چنین تصمیم هایی همان 
روســتاهای آباد و اندکی بهتر خود را هم به شهری عقب مانده 
تبدیل کردیم و تنها هزینه زندگی همان روستانشین ساکن را باال 

برده ایم و دیگر هیچ... .

عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان 
عنوان کرد 

  ضرورت افزایش تسهیالت مسکن 
به خانه اولی ها

قدس: عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی با 
بیان اینکه دولت باید تسهیالت ویژه برای خانه اولی ها در نظر 
بگیرد، گفت: این تسهیالت می تواند از طریق صندوق توسعه 
ملی تأمین شــود. سیدمحمد مختارزاده با بیان اینکه قدرت 
خرید مردم برای خرید مسکن کاهش یافته است، اظهار کرد: 
در 23 سال گذشته اگر قیمت آپارتمانی 5میلیون تومان بوده، 
3/5 میلیون تومان وام خرید مســکن به آن تعلق می گرفته 
اســت. به بیان دیگر 30درصد از هزینه خرید مسکن توسط 

خریدار و 70درصد توسط بانک تأمین می شد.
وی با اشاره به افزایش نرخ وام های بانکی برای خرید مسکن 
خانه اولی هــا، ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه 
باید شاهد افزایش مبلغ وام و افزایش مدت اقساط نیز باشیم تا 

جوانان بدون دغدغه به فکر تهیه مسکن باشند.
مختارزاده با ارائه پیشنهادی در این زمینه، افزود: دولت باید 
صندوقی برای خانــه اولی ها ایجاد کند که این صندوق باید 
20هزار میلیارد تومان اعتبار داشته باشد که سالیانه بتواند به 

یک میلیون نفر خانه اولی، تسهیالت خرید مسکن ارائه کند.
وی با بیان اینکه بازپرداخت وام قرض الحســنه خرید مسکن 
به صورت اقساط بلندمدت باشــد، ادامه داد: از چرخه مالی 
ســالیانه صندوق و از محل دریافت اقســاط، دوباره به خانه 
اولی ها تســهیالت ارائه شــود.عضو هیئت مدیــره انجمن 
انبوه سازان خراسان رضوی با تأکید بر حمایت از نسل جوان 
در سیاست های حکومتی و دولت اظهار کرد: در حال حاضر 
صندوق توسعه ملی 130 میلیارد دالر اعتبار دارد، چرا نباید 
20 میلیارد دالر وام قرض الحســنه یک بار برای همیشه به 
نســل جوان اختصاص داده شود. مختارزاده با اشاره به سهم 
کالنشهر مشهد و با بیان اینکه حتی اگر یک درصد از اعتبار 
صندوق توسعه ملی به مشهد اختصاص یابد، در طول دو سال 
بســیاری از جوانان خانه دار می شوند، تصریح کرد: در دولت 
گذشته تسهیالت خرید مسکن 40 درصد را زیر پوشش قرار 

می داد که امروز این رقم به 20درصد رسیده است.

معاون عمرانی استاندار خراسان شمالی خبر داد 
  اتمام بزرگراه بجنورد به جنگل گلستان 

تا پایان سال ۹۹
خبرنگار  بجنــورد- 
معاون هماهنگی  قدس: 
امــور عمرانی اســتاندار 
گفت:  شــمالی  خراسان 
امروزه یکی از دغدغه های 
مهم مدیریتی و در رأس 
آن رهبــر معظم انقالب، 

کاهش تلفات و حوادث جاده ای و درون شهری است. 
رضــا رجب زاده در همایش تجلیل از همیاران پلیس اســتان و 
راهوران محله اظهار کرد: یکی از مسائلی که استان ها در حوزه های 
مختلف مورد ارزیابی قرار می دهند موضوع کاهش تلفات جاده ای 
و شــهری است. وی با ابراز خرسندی از اینکه در دو سال پیاپی 
با تالش تمام عوامل با کاهش تلفات روبه رو هستیم، تصریح کرد: 
این آمارها به ســادگی بدست نیامده بلکه در سایه توسعه راه ها، 
ایمن ســازی ها، برنامه ریزی و دهیاران آموزش دیده تحقق پیدا 

کرده است.
وی افزود: یکی از راه های پرآســیب اســتان کــه دغدغه  تمام 
مسئوالن است محور جنگل گلستان و بجنورد است. این محور از 
آنجا اهمیت دارد که سالیانه 20 میلیون مسافر و زائر در آن تردد 
دارند که البته با تالش ها و پیگیری های به عمل آمده در سفر اخیر 
ریاســت جمهوری به استان یکی از مصوبات مهم، اتمام بزرگراه 

بجنورد به جنگل گلستان تا پایان سال 99 است.

آیت اهلل سیداحمد علم الهدی: 
  شهدای فاطمیون نخبگان 

جامعه ایثارگری هستند
تســنیم: امــام جمعه 
مشــهد مقــدس گفت: 
محترم  خانواده های  شما 
شــهدای فاطمیــون در 
جامعه  به عنوان نخبه های 
ایثارگری شناخته شده اید. 
آیــت اهلل ســید احمــد 
علم الهــدی در اجتمــاع 
بزرگ »وارثــان والیت« با حضــور خانواده های معظم شــهدا، 
رزمنــدگان، جانبازان و ایثارگران فاطمیــون و عموم مهاجران 
افغانستانی اظهار کرد: شما خانواده های محترم شهدای فاطمیون 

در جامعه  به عنوان نخبه های ایثارگری شناخته شده اید.
نماینده ولی فقیه در خراســان رضوی گفت: زمانی این ارزش در 
میان شما ثابت است که فرهنگ رفاه طلبی جای فرهنگ مقاومت 

را نگیرد که اگر این طور بشود اتفاق خوبی نیست.
اجتماع عظیم وارثان والیت به مناســبت ایام سوگواری شهادت 
حضرت رقیه)س( بــا همکاری اداره کل اوقــاف و امور خیریه 
خراسان رضوی، هیئت رزمندگان فاطمیون و پایگاه بسیج شهدای 

فاطمیون در سالن مدافعان حرم مشهد برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی دیروز همچنین در دیدار 
فرماندهان و کارکنان نیروی انتظامی خراسان رضوی گفت: 
نیروی انتظامی محور اقتدار نظام است و در صف مقدم مقابله 

با دشمن قرار دارد. 
آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی افزود: ســالمتی و امنیت از 
مواردی اســت که به فرموده پیامبر اســالم)ص( دو نعمت 
مجهول هستند و وقتی که نباشند ارزش آن ها بیشتر فهمیده 
می شود. امنیتی که امروز با تمام شئون زندگی مردم آمیخته 

است حاصل تالش شبانه روزی نیروی انتظامی است.

  استاد پیشکسوت قرآنی مشهد درگذشت
قدس: کاظم محمدزاده، 
استاد پیشکسوت قرآنی 
مشهد صبح روز گذشته 

دار فانی را وداع گفت.
تربیت شاگردان برجسته 
و معرفی نخبگان قرآنی 
به جامعه قرآنی مشهد، 
استان، کشور و حتی در 

سطح بین المللی از یادگارهای فاخر آن مرحوم است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی در پیامی 
درگذشت مرحوم حاج کاظم محمدزاده پیشکسوت، استاد و 

قاری بین المللی قرآن کریم را تسلیت گفت.

 معاون مدیریت امور زائران استانداری 
خراسان رضوی تشریح کرد 

  جزئیات اعتبار زمانی گذرنامه اربعین
هماهنگی  معاون  ایسنا: 
و مدیریــت امــور زائران 
خراســان  اســتانداری 
رضوی گفــت: زائران باید 
توجه داشــته باشند که 
گذرنامه های صادر شــده 
برای سفر اربعین دارای 6 

ماه اعتبار است. 
محمدصادق براتی عنوان کرد: بازدیدی از اداره گذرنامه داشتیم، 
میزان تقاضاها برای گذرنامه در سال جاری نسبت به سال گذشته 
250درصد افزایش یافته اســت. وی افزود: اعتبار ســه ماه برای 
گذرنامه از سمت عراق پذیرفته نشده، اما با اعتبار 6 ماه موافقت 
شده اســت و برای افرادی که اجازه ورود آن ها در مدت سه ماه 
آینده خاتمه پیدا می کند؛ اســتفاده از جایگزین آن، یعنی برگه 
تردد ورود به عراق موافقت شــده که این برگه برای زائران صادر 

می شود و تا پایان صفر اعتبار دارد. 
وی اظهــار کرد: همچنیــن از امروز چند باجه جدیــد در اداره 
گذرنامه باز شــده و با راه اندازی این باجه های جدید ورود زائران 

و پاسخگویی به آنان تسهیل شده است.   

محبوبه علیپور  کلنگ پروژه فاز2 اورژانس بیمارســتان قائم)عج( مشهد سال 
1386 به زمین زده شــد. گرچه بیش از 12 سال از آغاز این طرح می گذرد و حاال 
این پروژه تکمیل شــده اســت اما همچنان گاه و بی گاه فقط وعده بهره برداری و 
افتتاح آن به گوش می رســد. چنانکه در اواخر تیرماه سال جاری، رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد در حاشــیه »مراسم تجلیل از تالشگران بسیج فشار خون« از 
افتتاح این پروژه تا دو هفته آینده خبر داد. این در حالیســت که با گذشــت بیش 
از ســه ماه از این قضیه هنوز هم درهای فاز2 اورژانس قائم)عج( به روی مردم باز 
نشده است. ناگفته نماند که در حال حاضر ده ها پروژه در حوزه سالمت در استان 
خراسان رضوی وجود دارد که هنوز یا به بهره برداری نرسیده و یا پس از برگزاری 
مراسم افتتاحیه نمادین دوباره تعطیل شده و خیری از آن عاید مردم نشده است. 
از این موارد می توان به همراه ســرای بیمارســتان امام رضا)ع( اشاره کرد که این 

روزها کارکرد انباری را در جوار پارکینگ این بیمارستان دارد.

  نقدینگی نوشداروی توسعه سالمت
دکتر بهروز بنیادی، عضو کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای اسالمی 
دربــاره علل تعویــق تکمیل و بهره برداری پروژه های حوزه ســالمت در اســتان 
خراســان رضوی می گوید: همزمان با اجرای برنامه طرح تحول نظام ســالمت در 
ســال1393 و بر مبنای قانون پنجم و ششم توســعه کشور مقرر شد، برنامه هایی 
همانند افزایش تخت های بیمارستانی و ساخت و تجهیز مراکز جامع سالمت انجام 
شــود. از همین رو در استان خراســان رضوی نیز به منظور تکمیل سیستم ارجاع 
پروژه های متعددی آغاز شــد. به این ترتیب در راستای تکمیل طرح های یاد شده، 
به پروژه هایی با روند تکمیلی 50 تا 90 درصد نیز اعتباراتی تزریق شــد. از همین 
رو مراکز جامع ســالمت که بیش از 80درصد پیشرفت پروژه دارند تا دو ماه دیگر 

تکمیل خواهند شد. 
وی در ادامــه می افزایــد: در حال حاضر برخــی از پروژه ها تکمیل شــده اما به 
بهره برداری نرســیده اند که بخشــی از این قضیه ناشــی از مشکالتی است که در 
زمینــه تکمیل تجهیزات وجود دارد. همچنین بهره برداری برخی پروژه ها به دلیل 
تنگناهایی که در جذب نیروی انســانی دارند با تأخیر انجام شــده است. البته در 

ســال جاری وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی برنامه هایی را برای جذب 
و اســتخدام نیروهای دانش آموخته دارد که نیروهای مورد نیاز مراکز یادشده نیز 
تأمین خواهد شد. به هر روی جدی ترین چالش در حوزه پروژه های یادشده موضوع 
نقدینگی اســت که چالشــی فراگیر در جامعه محسوب می شود که موجب تأخیر 

و کند شدن روند توسعه در عرصه های مختلف همانند حوزه سالمت شده است.
وی همچنین خاطرنشان می کند: براســاس برنامه ای که از سوی وزارت بهداشت 
در زمینه آمایش سیســتم درمان تعریف شــده، پیش بینی هایــی برای تکمیل و 
بهره برداری پروژه ها صورت گرفته اســت. به این ترتیب پروژه های یادشــده اغلب 
در ســه عرصه آموزشی، بهداشت و درمان طبقه بندی شده اند و بودجه خاصی نیز 
به آن ها تعلق گرفته اســت. به این ترتیب شاید پروژه بیمارستانی که زیرمجموعه 
طرح های درمانی اســت دچار تأخیر در روند بهره برداری باشد در حالی که مراکز 
جامع ســالمت به عنوان پروژه های زیرگروه طرح های بهداشتی به سرعت تکمیل 

و تجهیز شوند.

  استمداد خراسانی ها از متولیان پایتخت نشین
بنا بر شنیده ها جدی ترین مشــکل بهره برداری پروژه فاز2 اورژانس قائم)عج( نیز 
تأمین تجهیزات و نیروی انسانی است که در همین باره مکاتباتی از سوی دانشگاه 
علوم پزشــکی مشهد با وزارت بهداشت صورت گرفته که هنوز نتیجه این تالش ها 

به فرجام نرسیده است.

تأخیر در افتتاح فاز2 اورژانس بیمارستان قائم ادامه دارد

بالتکلیفی پروژه  12 ساله

جلسه دیروز کارگروه 
کشف رود شخصیت ها 
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کشانده بود
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  مدیرکل بنیاد شهید خراسان رضوی:
 الگوی همسران شهدا 

حضرت زینب h  است

قدس: مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران خراســان 
رضوی گفت: همسران شهدا، باید در سختی ها و مصائب، 
حضرت زینب)س( را الگوی خود قرار دهند.حجت االسالم 
حسین معصومی در دیدار با همسران شهدای مشهد ضمن 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدا افزود: پس از شهادت امام 
حسین)ع(، مصیبت های بسیاری برای اهل بیت این امام 
مظلوم پیش آمد، از این رو والدین و همســران شهدا باید 
حضرت زینب)س( را الگوی خود قرار داده و بر مصائب این 
بانوی پاکدامن تأسی جویند. در پایان این مراسم مسائل و 

مشکالت همسران شهدا مورد بررسی قرار گرفت.

 با حضور مردم شهید پرور بشرویه انجام شد
 تشییع همسر شهید 

غالمرضا زاهدی مقدم 

بشرویهـ  خبرنگار قـــدس: همسر بسیجی شهید 
غالمرضا زاهدی مقدم، شنبه شــب گذشته در سن 79 
سالگی بر اثر کهولت سن در شهرستان بشرویه درگذشت.

به گزارش خبرنگار قدس از بشرویه، پیکر مرحومه خدیجه 
مجنون، دیروز از محل هیئت عباسیه مسیر بولوار انقالب 
اســالمی تا گلزار شــهدای بشــرویه روی دستان مردم 
شــهیدپرور این شهر تشــییع و در قطعه صالحین گلزار 

شهدای بشرویه به خاک سپرده شد.
بسیجی شهید غالمرضا زاهدی مقدم در سال 65 و در سن 

47 سالگی در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسید.

 با مشارکت یک خیر محقق شد
بهره برداری از یک باب دبیرستان 

دخترانه در حاشیه شهر مشهد

قدس: بهره برداری از پروژه خیرســاز در شــهرک شهید 
شوشتری منطقه تبادکان مشــهد آغاز شد. بهره برداری از 
دبیرستان چهار کالسه دخترانه زنده یاد غالمرضا تمیزی با 
حضور مســئوالن مجمع خیرین مدرسه ساز استان، معاون 
اداره کل نوســازی مدارس استان، رئیس آموزش و پرورش 
تبادکان و خانواده نیک اندیش تمیزی در منطقه تبادکان آغاز 
شد. این پروژه دارای چهار کالس درس است و برای ساخت 
آن در مجمــوع  6میلیارد ریال هزینه شــده که 50 درصد 
توسط خانواده خیر محترم و مابقی از محل اعتبارات اداره کل 

نوسازی مدارس استان تأمین و پرداخت شده است.

واحدنوع کاال
متوسط قیمت 
در سطح شهر

)تومان(

روغن نباتی جامد امگا               43900             5 کیلویی

روغن مایع آفتابگردان              7450             900 گرمی

برنج پاکستانی باسماتی              8200               کیلوگرم

برنج هندی1121                      8000               کیلوگرم

شکر900 گرمی                         5400               کیلوگرم
یو
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روی خط حادهث

  مسئوالن بزرگوار، نفس شهر گرفته، 
تکانی بخورید!

همــه ســاله معمــوالً از 
اواخر تابستان به بعد و به 
خصوص در پاییز، آلودگی 
کالنشــهرهایی  در  هــوا 
افزایش  همچون مشــهد 
یافتــه و بیشــتر روزها را 
برای شــهروندان نفسگیر 

می کند. امسال البته به دلیل بارش های خوب بهاری، مشهدی ها 
تابستان نفسگیری نداشتند اما درست از نخستین روز پاییز و از 
راه رسیدن گردوغبار دشت قره قوم، آلودگی هوا روی سیاه خود 

را نشان داد و تا امروز کمتر روزی هوای سالم را تجربه کرده ایم.
این وضعیت نشــان می دهد دســتگاه های ذی ربط از سازمان 
حفاظت محیط زیســت گرفته تا پلیس راهور و شــهرداری به 
وظایف خود آنچنان که باید و شــاید عمــل نکرده اند درحالی 
که از ســال قبل برنامه عملیاتی )کوتاه مدت سه ساله( کاهش 
50درصدی آلودگی هوای مشهد که بخشی از قانون هوای پاک 
است، تدوین و به اصطالح به اجرا گذاشته شده اما گویا مسائل 
مالی و کوتاهی  دستگاه ها موجب شده تا این برنامه هنوز اجرایی 
نشود. جالب آنکه در این برنامه عملیاتی که اعتبار 6هزار میلیارد 
تومانی هم دارد، مسئولیت تمام دستگاه ها تعریف و فوریت اجرا 

هم برای همه مشخص شده است.
بــه عنوان نمونه در اجرای صحیح این برنامه بعضی از خودروها 
باید از رده خارج می شده که به گفته مدیرکل حفاظت محیط 
زیست خراسان رضوی، ظاهراً به دلیل تأمین نشدن منابع مالی، 
دستگاه ها این برنامه را اجرا نکرده اند و این در حالی است که منابع 
سازمان ها باید از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی پرداخت 
می شده و نهادهای دیگر همچون شهرداری باید خودشان برای 

تأمین منابع مالی اجرای طرح اقدام می کرده اند.
در نتیجــه خودروهای معیوب و بــدون معاینه فنی، اتوبوس و 
کامیون های فرســوده و دودزا همچنان در سطح شهر جوالن 
می دهنــد و نقص معابر و گره های کور ترافیکی ناشــی از آن، 
هرلحظه به بار آلودگی هوای شهر اضافه می کند و با وجود قوانین 
و مقررات صریح و شفاف، کوچه پسکوچه های شهر به پارکینگ 
و خوابگاه غول های آهنی تبدیل شده که هر دم صبح با صدای 
مهیب و دود غلیظ، خواب شهروندان را آشفته می کنند و نفس 
شــهر را می گیرند. در این بین اما شــعار مدیریت شهری برای 
ساماندهی این مشکل زیرساختی، هرگز جامه عمل نپوشیده و 
از سوی دیگر حضور مأموران پلیس راهور در صحنه محسوس 
و ملموس نبوده و نیست؛ همچنانکه به هنگام وقوع ترافیک های 
سنگین، اثری از پلیس راهنمایی و رانندگی نمی بینیم درحالی که 
به باور نگارنده، یکی از اصلی ترین وظیفه پلیس راهور کمک به 

رفع مشکل ترافیک باید باشد.
در برخورد با ســایر عوامل تشدید آلودگی هوا نیز همین گونه 
اســت و به جرئت می توان گفت تمامی دستگاه های مسئول و 
متولیان کنترل و نظارت، به نوعی تسامح و تساهل دچار شده اند. 
به عنوان نمونه درهمین مســئله اجرای برنامه کاهش آلودگی 
هوای مشهد چون فقط به این خاطر که اوضاع اقتصادی خوب 
نیست و اعتبارات الزم تخصیص نیافته، کل ماجرا را کنار گذاشته 
و حتی آن بخش هایی از برنامه که تنها نیاز به مدیریت مدبرانه و 
دلسوزانه دارد نیز بی هیچ بازخواست و پرسشی از دستگاه مسئول 
به فراموشی سپرده می شود و حاصل کار می شود حال و روز این 
روزهای هوای مشهد که برای خیلی از شهروندان به ویژه کودکان 
و ســالمندان سمی می شود و در آینده ای نه چندان دور همین 
مســئوالن ناچار به دستکاری اعداد و ارقام سامانه های سنجش 
آلودگی هوای شــهر خواهند شد تا ناچار به تعطیلی پی درپی 
مدارس و ادارات شهر نشوند. اوضاع پس از آن و لطمه ای که به 
سالمت جامعه و به ویژه فرزندانمان وارد می شود نیز روشن تر از 

آن است که نیاز به توضیح باشد.
حال در این شــرایطی که ظواهر حاکی از بی تفاوتی عمومی در 
این حوزه اســت، انتظار می رود دســت کم دستگاه های متولی 
سالمت جامعه و محیط زیست و همچنین دستگاه قضا به عنوان 
مدعی العموم به طور جدی وارد گود شده و به تناسب محدوده 
وظایف، اختیارات و توانمندی که دارند، سایر دستگاه های مسئول 
در این حوزه را پای کار آورده و هرچه زودتر به این دغدغه بزرگ 

پایان دهند.

تخلفات گسترده در اتحادیه امالک این شهر
  ۹۷۴ واحد صنفی در نیشابور پلمب شد!

فــارس: رئیــس اتاق 
ضمن  نیشــابور  اصناف 
اشاره به تخلفات گسترده 
در اتحادیه امالک نیشابور 
گفــت: از ابتدای ســال 
جاری ۹۷۴ واحد صنفی 
از  علت های مختلفی  به 

جمله فعالیت بدون پروانه پلمب شده اند.
عبداهلل قدمیاری با اشاره به 3 هزار و ۸۸۹ مورد بازرسی از ابتدای 
ســال افزود: 6۴3 مورد تخلف از ابتدای سال جاری ثبت شده 
که تبلیغ محصوالت کاال برخالف واقــع دو مورد، عدم رعایت 
دستورعمل های بهداشتی ۲۱ مورد، برگزاری حراج غیرقانونی 
هشت مورد، تداخل صنف ۲5 مورد، عدم درج قیمت ۱۲5 مورد، 
عرصه خارج از شبکه سه مورد، تقلب ۱۹ مورد، کم فروشی پنج 
مورد، گران فروشــی ۱3۴ مورد و سایر ۲۱۱ مورد تخلف ثبت 
شده که کل تخلفات در ۴0۱ پرونده ثبت و رسیدگی شده است.

رئیس اتاق اصناف نیشــابورگفت: بحث انتقال تمام اتحادیه ها 
به یک محل، نیازمند توجه بیشــتر دستگاه هاست. مشکالتی 
بین بعضی اتحادیه ها وجود دارد که این کار را ســخت می کند، 

مسئوالن باید در تخصیص زمین به اصناف کمک کنند.
وی افزود: مدیراجرایی اتحادیه امالک قرارداد تمام وقت به مدت 
چهار ساله دارد، در حالی که این سمت شغل حساب می شود، 
نامبرده در آتش  نشانی نیشابور نیز مشغول به کار است در حالی 
که شیفت های آتش نشانی ۲۴ ساعت کار و ۴۸ ساعت استراحت 
اســت، چطور می تواند طی ســال ۱۲0 روز آتش نشان باشد و 

همزمان در شغل دیگری باشد؟
قدمیاری خاطرنشان کرد: اداره صنعت، معدن و تجارت نامه ای را 
برای ما ارسال کرد مبنی بر اینکه کمیسیون بازرسی اتاق اصناف 

به موضوع تخلفات اتحادیه امالک ورود کند.
رئیس اتاق اصناف نیشــابور افزود: در حین ورود متوجه دو 
کارتخوان شدیم و توســط تیم بازرسی کارتی کشیده شد 
و بعد از پیگیری ها مشــخص شد حســاب شخصی به نام 
حمیدرضا فتحی نیــا، مدیر اجرایی اتحادیه بوده که گردش 
حساب نیز داشته است.وی افزود: در این پرونده مابه التفاوت 
پرداختی از طریق سایت و پرداخت توسط مراجعه کنندگان 
مشــخص نیســت ولی مبلغی افزون بــر ۷ میلیارد و ۸00 

میلیون ریال بوده است.
 رئیس اتاق اصناف نیشــابور خاطرنشان کرد: یکی از نیازهای 
صدور پروانه مغازه، کارت پایان خدمت است ولی پس از انتخابات 
اتحادیــه امالک، رئیس اتحادیه که پدر مدیراجرایی حمیدرضا 
فتحی نیا اســت، نامه ای به ما می زند که پایان خدمت یکی از 
اعضای هیئت مدیره بعد از ۱3 سال استفاده از آن جایگاه، جعلی 
اســت و پس از بررسی ها مشخص شــد که کارت اصلی به نام 
حمیدرضا فتحی نیا بوده اســت که با فتوشاپ تغییر یافته و با 
بررسی های بیشتر مشخص شد که ذی نفع با فتحی نیا در دانشگاه 
هم اتاق بوده و اکنون مشخص شده که نامبرده معافیت داشته 

است نه پایان خدمت.
وی افزود: حال پرسش این است که چطور بعد از ۱3 سال این 
تخلف گزارش شده و چرا مسئول برابر با اصل کردن این پرونده ها 
که خود رئیس هیئت مدیره است این موضوع را بررسی و ارائه 

کرده است؟

 با تالش دقیق مرزبانان خراسان رضوی 
  20 کیلو موادمخدر و ۷ هزار لیتر 

سوخت قاچاق کشف شد
فرمانده  قرمــز:  خط 
خراسان  استان  مرزبانی 
کشــف  از  رضــوی 
موادمخــدر و ســوخت 
قاچاق در مرز تایباد خبر 

داد.
سردار ماشااهلل جان نثار، 
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی در تشریح این خبر بیان 
کرد: ســوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر در یک عملیات 

ضربتی در دام مرزداران هنگ مرزی تایباد گرفتار شدند.
فرمانده مرزبانی استان خراسان رضوی بیان کرد: در همین راستا 
مرزداران غیور هنگ مرزی تایباد در گروهان مرزی ۱۷شهریور 
با انجام عملیات آگاهانه موفق به کشف ۲0 کیلوگرم موادمخدر 
از نوع تریاک شدند. سردار جان نثار در ادامه بیان کرد: همچنین 
مأموران ایست و بازرسی گروهان مرزی ۱۷شهریور با چشمان 
تیزبین توانستند مقدار ۷هزار و ۲۱۲ لیتر سوخت قاچاق از نوع 
گازوئیل که به صورت خیلی ماهرانه در چندین خودرو جاسازی 
شده بود را کشف کنند. عالی ترین مقام مرزبانی استان در پایان 
خاطرنشان کرد: دشمنان این خاک و بوم از هر فرصتی به منظور 
پیشبرد اهداف شوم خود مانند ورود موادمخدر به داخل خاک 
کشور عزیزمان اســتفاده می کنند اما هنگ مرزی تایباد مانند 
همیشه مانند کوهی استوار در برابر این قانون شکنان و سوداگران 
مرگ ایســتاده تا با جلوگیری از ورود متجاوزان و محموله های 
موادمخدر و با نشــان دادن برخورد قاطع و جدی، اهداف شوم 
آنان را نقش بر آب کرده و لذت زندگی در سایه جامعه ای امن را 

برای هموطنان به ارمغان آوریم.

زاویه تصویر

اندر حکایت این روزهای 
سنگ نگاره های »دیزدر« 

درشهرستان طرقبه شاندیز

رخ رد رخ

مخاطبان عزیز خرسند     یم که ارتباط د     وسویه با این رسانه د     ر ارسال سوژه از سوی شما خوانند     گان گرامی به ثمر نشسته است، بنابراین امید     واریم 
مسئوالن د     ستگاه های اجرایی با پاسخ خود     ، ما را د     ر این مسیر همراهی کنند     . شما می توانید      از طریق سامانه پیامکی 300072305 با ما د     ر تماس باشید     .

 آنتن دهی ضعیف ایرانسل در بولوار سجاد 
از شــرکت ایرانسل تقاضا می شود به آنتن دهی ضعیف این خطوط  در محدوده ابتدایی بولوار 
سجاد  سمت خیابان های فرد آن پایان دهد؛ لطفاً هر چه سریع تر اقدام به رفع مشکل بفرمایید.

۹35...15۹0

 عابر بانک به جای کارتخوان
مراجعه کردم درمانگاه امام حسین)ع( چهارراه گاز کارتخوان ندارند؛ اما به جای آن یک عابربانک 
داخل آن گذاشــتند و از بیماران می خواهند پول نقد از کارتخوان بردارند. این طوری هم فرار 

مالیاتی می کنند و هم از بانک سود می گیرند،لطفاً پیگیری کنید.
۹15...8۷۷6
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پیمانکار  آنکــه  از  پــس  عقیل رحمانی 
شهربازی پارک ملت مشهد به تعهداتش عمل 
نکرد و حدود ۲3 میلیارد تومان بدهی را معوق 
گذاشــت، شهرداری مشــهد برای وصول این 

بدهی عظیم دست به کار شد.

 قرارداد 59 میلیاردی شهربازی 
روی هوا 

چنــدروز پیش اطالعات موثقــی به تحریریه 
روزنامه قدس منعکس شــد که بررسی آن از 
دردسری عظیم برای شهرداری مشهد حکایت 

داشت.
در این زمینه مشــخص شــد کــه در تاریخ 
۱3۹6/۱۲/۲۸ قرارداد اجاره شــهربازی پارک 
ملت مشهد به شــماره ۲۱/۹6/۲3۸00۴ بین 
یک شرکت پیمانکاری و شهرداری مشهد برای 

مدت سه سال منعقد شده بود.
همچنین در مــاده 3 این قرارداد آمده بود که 
مبلغ اجاره بابت قــرارداد 5۹ میلیارد و ۹۱۱ 
میلیون تومان اســت که به تفکیک در ســال 
اول۱۸ میلیارد و ۱00میلیون تومان، سال دوم 
۱۹ میلیارد و۹۱0 میلیون تومان و سال سوم 
هم ۲۱ میلیــارد و ۹0۱ میلیون تومان باید از 

سوی پیمانکار به شهرداری پرداخت شود.
از طرفی در تبصره شماره یک همین ماده آمده 
بود که مســتأجر متعهد می شود مبلغ اجاره 
سالیانه مذکور را به صورت ماهیانه و طی هفت 
قســط در پایان هر ماه و طی هفت فقره چک 

به معاونت اقتصادی شهرداری پرداخت نماید.
در توضیح این ماجرا هم اعالم شــده بود که 
مســتأجر باید در پایان فروردین،اردیبهشت 
و خــرداد ماه جمعــاً 30 درصد رقــم اجاره 
ســالیانه،پایان تیر، مرداد و شــهریور هم در 
مجموع 60 درصد مبلغ قرارداد ســالیانه و در 
آخرین قسط یعنی پایان مهرماه هم ۱0 درصد 
باقیمانده از اجاره سالیانه شهربازی پارک ملت 

را پرداخت نماید.
ازطرفی مستأجر موظف شده بود که ظرف 
مــدت یک هفته پــس از ابالغ قــرارداد و 
همزمان با تحویل محــل، مبلغ ۲ میلیارد 
تومان را به عنوان پیش پرداخت به حساب 

اعالم شده واریز نماید.
آنچه در مســتندات ارائه شده نمایان بود این 
بود کــه تمامی مراحل اجرای قــرارداد انجام 
و شــهربازی در همان تاریخ تحویل پیمانکار 
مذکور شده و فعالیت اقتصادی او هم در محل 

شروع می شود.

 از درخواست ممنوع الخروجی تا آغاز 
نامه نگاری ها

از این ماجرا چند ماهی گذشت و پیمانکار به 
هیچ یــک از وعده های خود عمل نکرد و حق 
و حقوقات شــهرداری مشهد را پرداخت نکرد. 
بدهی روز به روز روی هم انباشــته می شد اما 
آنچه از شــواهد ماجرا برمی آمد، شهرداری در 
همــان مراحل اولیه اقدام مؤثری که به وصول 
مطالبات بینجامد صورت نداد؛ چراکه پس از 
حدود ۱۸ ماه از ابالغ قرارداد، مدیران شهرداری 
دست به کار شــدند و برای وصول بدهی که 

حاال از ۲3 میلیارد تومان هم 
عبور کرده بود، نامه نگاری های 
خود را آغاز کردند. در یکی از 
مستندات مسئوالن شهرداری 
طی مکاتبــه ای اعالم کردند 
شرکت مذکور هیچ گونه ایفای 
تعهدات مالــی و بدهی های 
خود به شهرداری و... را انجام 

نداده است.
بررسی های خبرنگارما نشان 
مــی داد کــه در ادامــه این 
واکنش ها شــهردار مشــهد 
در تاریــخ ۹۸/6/3 به جهت 
اســتیفای کامــل حقوقات 

شهرداری، درخواســت اقدامات حقوقی برای 
تأمین خواسته از محل ملک در ترهین، ابنیه 

و... را مطرح کرده است.
در حالی که برخی مســتندات ارائه شده حاکی 
از آن بود که شــهرداری از بیم متواری شــدن 
پیمانکاران طرف حساب به خارج از کشور در حال 

پیگیری های مربوطه بودند، ماجرا را از سرپرست 
مدیریت بازاریابی و بهره برداری معاونت اقتصادی 

شهرداری مشهد پیگیری کردیم.

 شهرداری: چک ها برگشت 
و ملک در رهن در مرحله اجرا

حاتمی در تشــریح وقایع رخ داده درشهربازی 
پــارک ملت به قدس گفــت: در همه قرارداد 
پیش بینی های الزم برای آنکه اگر طرف ها به 

وظایف خود عمل نکنند، دیده شده است.
وی ادامه داد: در قرارداد شهربازی پارک ملت 
هم همیــن اقدامات صورت 
گرفــت و  تضمین های الزم 
از طرف قرارداد گرفته شده 

است.
سرپرست مدیریت بازاریابی و 
بهره برداری معاونت اقتصادی 
شــهرداری مشــهد تصریح 
کــرد: در این گونه قراردادها 
امکان دارد هیئت مدیره و... 
طرف قرارداد عوض شــوند، 
اما ماهیت قــرارداد چون با 
شخص منعقد نشده پابرجا 
می مانــد و آن هــا بایــد به 
تعهدات خودشان عمل کنند.

پیمانکار مذکــور هم تا آبان و آذر ماه ســال 
گذشته به تعهداتش عمل کرده اما در ادامه به 
دیگر تعهدات مالی خود عمل نکرده است. در 
این راستا اخطارهای قانونی هم به پیمانکاری 
طرف حساب داده شد و موازی با آن چک های 
ارائه شده از سوی پیمانکار اقدام و برگشت زده 

شــد. حاتمی در مورد راه های وصول مطالبات 
هم بیان کرد: وقتی چک ها موجودی نداشت 
به ســراغ ملک در رهن قرار داده شده از سوی 
طرف قرارداد رفتیم و شکایتی هم در این زمینه 

تنظیم شد.
ملک یادشــده هم قیمت گذاری و در فرایند 
فروش قرار گرفته تا به این واســطه مطالبات 
شهرداری پرداخت شود. پیمانکار در این مدت 
در محل شهربازی مستحدثاتی ایجاد کرده که 
از آن محل هم بخشی از مطالبات قابل وصول 
خواهد بود.  وی افزود: موضوع هم طی شکایتی 
در معاونت پیشــگیری از وقوع جرم دادسرای 
عمومــی و انقالب مشــهد مطــرح و درحال 
رسیدگی است. همچنین موضوع به فرمانداری 

و شورای تأمین هم منعکس شده است.
این سلسله اقدامات موجب شده تا مدیرعامل 
جدید شــرکت طرف قرارداد بیاید و تعهداتی 
در این زمینه بدهــد. در این زمینه امیدواریم 
با هماهنگی دستگاهای نظارتی بتوانیم حقوق 

شهرداری را دریافت کنیم.

 تأمین بدهی 20 میلیاردی
 با تملک اموال در رهن

سرپرســت مدیریت بازاریابــی و بهره برداری 
معاونت اقتصادی شــهرداری مشهد در پاسخ 
این پرسش که شنیده می شود بدهی پیمانکار 
شــهربازی پارک ملت به شــهرداری مشهد 
حدود ۲3 میلیارد تومان اســت، آیا این ماجرا 
صحت دارد، عنون کــرد: با پرداخت هایی که 
بتازگی صورت گرفته حدود ۲ میلیارد تومان 
از بدهی های معوق وصول شد و احتماالً حدود 
۲0 میلیارد تومان دیگر هنوز باید به شهرداری 
پرداخت شــود. عدد دقیق آن را هم امور مالی 
اطالع دارد؛ چرا که به صورت ریالی در گذشته 

پرداختی صورت نگرفته بود.
حاتمی عنــوان کرد: درصورتی کــه اموال در 
ترهین، تملک شود مقدار زیادی از بدهی ها نقد 
خواهد شد یا تمام بدهی صفر و یا اندکی از آن 
باقی خواهد ماند. ما حتماً از همه امکانات برای 
استیفای حقوق شهرداری با هماهنگی دستگاه 

قضایی استفاده خواهیم کرد.

قدس دردسرهای یک قرارداد را پیگیری کرد

بازی23 میلیاردی پیمانکار شهربازی با شهرداری!

سرپرست مدیریت 
بازاریابی و بهره برداری 

معاونت اقتصادی 
شهرداری مشهد : ما 
حتمًا از همه امکانات 
برای استیفای حقوق 

شهرداری با هماهنگی 
دستگاه قضایی استفاده 

خواهیم کرد

بــرش

مخاطبان گرامی!
لطفــاً نظرات خود را در خصوص 
شــماره  بــه  حــوادث  مطالــب 

300072305 پیامک کنید.

مـخــاطـبـان گـرامی! می توانید 
را در  عکس ها و سوژه های خود 
حوزه های شهری، اجتماعی و ... 

به ایمیل زیر ارسال نمایید.
 khorasanemrooz@yahoo.com

آب و هوا

یادداشت
مهدی کاهانی مقدم
annotation@qudsonline.ir

 پیش بینی افزایش سرعت وزش باد و 
گردوخاک در برخی مناطق خراسان رضوی 
قدس: هواشناسی خراسان رضوی اعالم کرد: طبق تحلیل 
نقشه ها و مدل های پیشیابی هواشناسی، در چند روز آینده 
پدیده جوی غالب در ســطح استان وزش باد است که برای 
مناطقی از نیمه جنوبی و غربی استان در ساعات بعدازظهر 
افزایش سرعت وزش باد توأم با گردوخاک پیش بینی می شود. 
ضمن اینکه طی امروز)دوشنبه( شاهد افزایش موقتی ابرناکی 
در شمال غرب اســتان خواهیم بود. همچنین دمای هوا در 
مدت مذکور در غالب نقاط استان به طور محسوسی افزایش 

خواهد یافت. 
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با واکنش سریع پلیس امنیت اخالقی خراسان رضوی صورت گرفت

دستگیری عامالن حمله به آمر به معروف در مشهد

3 تا 5 هزار سال قبل زمان حال

رحمانی: سه فردی که در متروی مشهد یک آمر به معروف را 
مورد ضرب و شتم قرار داده بودند در کوتاه ترین زمان دستگیر 

و با دستور قاطع قضایی راهی زندان شدند.
یکشنبه شب گذشــته یک شهروند وظیفه شناس مشهدی 
که در یکی از واگن های قطار شهری حضور داشت با کشف 
حجاب دو زن روبه رو شــد و بــه صورت کامالً محترمانه به 
آن ها تذکر داد تا شــاید آن ها حجاب شرعی خود را رعایت 
کنند. چند لحظه ای از ماجرا نگذشــت که عامالن اشــاعه 
بی حجابی در قطار شــهری به سمت مرد میانسال حمله ور 
و او را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، همین صحنه موجب 
می شــود تا مرد جوانی که اصالً هیــچ ارتباطی به موضوع 

نداشت به هواخواهی زنان بی حجاب وارد ماجرا شود و او هم  
آمربه معروف را مورد ضرب و شتم قرار دهد.

در این هنگام حراست قطار شهری که شاهد موضوع بود 
به ســرعت ماجرا را به پلیس اطــالع و چند دقیقه بعد و 
قبــل از فرار عامالن این اقــدام مجرمانه، مأموران پلیس 
امنیــت اخالقی فرماندهی انتظامی خراســان رضوی در 
محل حاضر و هر ســه عامل ضرب و شــتم آمربه معروف 

را دستگیر کردند. 
پس از آن به سرعت ماجرا به معاون دادستان و سرپرست 
دادسرای ثامن)ناحیه 3( مشهد اطالع داده شد. درمقابل 
با توجه به حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از آمران به 

معروف و ناهیان از منکر، قاضی صالح دســتورات ویژه ای 
در این زمینه صادر کرد. 

این گزارش حاکی اســت، صبح روز گذشته هرسه متهم به 
دادســرای ناحیه 3 مشهد منتقل و پس از رسیدگی اولیه به 
جرایم مطروحه به زندان منتقل شدند تا دیگر مراحل پرونده 

نیز طی شود.



ورزش خراسان

هــادی زهرایی   چندی پیش ســعید 
دوالبــی نابینــای مطلق مشــهدی و مدیر 
امید مشهد  مجتمع آموزشی شــبانه روزی 
برای نخســتین بار در کشــور به قله 5هزار 
و 671 متــری دماوند صعود کرد. از این رو 
خبرنگار ما با وی گفت وگویی انجام داده که 

در ادامه با هم می خوانیم.

 خودتان را معرفی کنید.
 ســعید دوالبــی هســتم، مدیــر نابینای 
 مجتمع آموزشی شــبانه روزی امید مشهد، 

متولد 1346.

 چگونه نابینا شدید؟
علــت نابینایی من مربوط به بیماری شــبکیه 
چشــم اســت که پس از پایــان تحصیل در 
 مقطع کارشناسی با این بیماری دچار نابینایی

مطلق شدم.

 نابینا شــدن شــما چه تأثیری در 
زندگیتان داشت؟

 پــس از نابینا شــدنم یک تا دو ســال در 
شوک این اتفاق بودم، اما چند عامل موجب 
 شــد بتوانم انعطاف خوبی به این مشــکل 

داشته باشم. 

بهتر  برای  به شــما   چه عامل هایی 
زندگی کردن کمک کرد؟

 عامل نخســت، انگیزه های درونی ام بود و 

عامل دوم کمک پدر و مادر و از همه مهم تر 
عنایتی که حضــرت ثامن الحجج)ع( به من 
داشــتند. چند روزی در حرم بودم و از امام 
مهربانی ها خواستم که شفا یا قدرت پذیرش 
این مشــکل را به من عطــا کنند که تقدیر 

الهی بر پذیرش مشکل بود.

 از چه سالی ورزش را شروع کردید؟
از ســال 1373 با ورزش شنا آغاز و سپس 

گلبال و بدنسازی را دنبال کردم.

 چرا ورزش کوهنــوردی را انتخاب 
کردید؟

 در دو ســه ســال اخیر با همکاران فرهنگی 
خودم به صورت تفریحی کوهنوردی می کردم، 

این موضوع در مــن انگیزه و آرزویی به وجود 
آورد تا بتوانم به قله ها صعود داشته باشم. در 
یک ســال اخیر با انجام ورزش های گوناگون 
شرایط جسمانی خود را برای کوهنوردی آماده 
می کردم و صعود تمرینی به قله زو در انتهای 

هاشمیه را داشتم.

 چرا دماوند را بــرای صعود انتخاب 
کردید؟ 

 یکــی از آرزوهای من صعود به این قله بود 
که از خردادماه تمرینات خود را برای صعود 
به دماونــد متمرکز کرده بــودم. صعود به 
قله های شیرباد، بینالود و زو شرایط جسمی 

و روحی خوبی برای من رقم زده بود.

  قله دماوند چه ســختی هایی برای 
صعود داشت؟

 قلــه دماوند 5 هزار و 671 متر ارتفاع دارد 
که به بــام ایران معروف اســت و در فصل 
تابســتان هم بادهای شدید و هوای سردی 
دارد. دماوند بلندترین قله آتشفشــانی آسیا 
محســوب می شــود که در نــوک قله دود 
گوگرد و ذره های معلق گوگرد در هوا وجود 
دارد و کار کوهنوردان را برای صعود به این 

قله سخت می کند.

به شما  این صعود   چه کســانی در 
کمک کردند؟

 تیــم ما چهــار نفــر بودند که پســرم و 

پســرعمویم چند سالی اســت همراه من 
کوهنــوردی می کننــد و نیــز دو نفــر از 
همکاران، تیــم کوهنوردی ما را تشــکیل 
می دادند. تیم حرفه ای و مربی خاص که در 
این چند سال همراه ما باشد، نداشتیم و در 
مسیرهایی که برای صعود می رفتیم، تجربه 

کسب می کردیم.

 چگونه یک نابینای مطلق می تواند به 
بام ایران صعود کند؟

 طــی چند روزی که در محــل برای صعود 
به قله دماوند مســتقر بودیم، بیش از 700 
نفر کوهنورد خانــم و آقا باور نمی کردند که 
نابینای کامل هســتم یا تصــور می کردند با 
آن ها شوخی می کنیم. افراد عادی که به این 
قله صعود می کنند در ارتفاع باال دچار مشکل 
می شوند و باز می گردند. من تکنیک هایی را 
بــرای خودم ابداع کرده بودم، خود را جزوی 
از راهنمای خودم کردم و تنها از کوله همراه 
جلو خویش که به عنوان راهنما در جلو من 
حرکت می کرد، حرکات بدنی وی را به خود 
منتقل می کردم و تجربیات خاصی داشتم که 
در گفتــار نمی گنجد، اما می توانم در اختیار 

افراد نابینای دیگر قرار دهم.

 چه تجربه ای از کوهنوردی کســب 
کرده اید؟ 

 از کوهنــوردی تجربه های زیادی کســب 
کــرده ام که مهم ترین تجربه در این ورزش، 
افزایش صبر، استقامت و تقویت اراده است 
و رســیدن به قله، رســیدن به هدف را در 

زندگی تقویت می کند.

 چرا افراد نابینا در جامعه ورزشــی 
حضور کمرنگ تری دارند؟ 

 در هیئت ورزشــی نابینایان و کم بینایان با 
این موضوع روبه روهســتیم که استقبال افراد 
نابینا و کم بینا نســبت به جامعه آماری افراد 
آسیب دیده بینایی در شهر مشهد کمتر است 
که یکی از علت ها انگیزه کم افراد، عدم حمایت 
خانواده، شرایط تردد به سالن ها و مکان های 
ورزشی موجب شده است تا تحرک افراد نابینا 
و کم بینا کمتر شــود و همیشه توصیه من به 
افراد نابینا ورزش و شــناخت توانمندی های 

خود بوده است.

 چگونه کوهنوردی می تواند به تغییر 
نگاه جامعه به نابینایان کمک کند؟

صعود مــا به قله دماوند یک نــگاه جدید به 
توانمندی های نابینایان اســت، افراد عادی به 
قله های متعددی صعود می کنند که بینایی در 
این صعودها نقش بســیار مهمی دارد. با این 
حرکت، این نگاه باید در جامعه ایجاد شــود 
که دیدگاه خود را نســبت به نابینایان تغییر 
دهند و نابینایان نیز باورهای خود را نسبت به 

توانمندی های خودشان بازبینی کنند.

گارخاهن ن

جشنواره

یار مهربان

 جشنواره ملی عکس زعفران 
برگزار می شود

ایرنا: پنجمین جشنواره 
زعفران  عکــس  ملــی 
روزهای 11 تا 16 آبان ماه 
امسال در شهرستان های 
تربت حیدریــه و زاوه در 
جنوب خراســان رضوی 

برگزار می شود. 
دبیر این جشــنواره هدف از برپایی این جشــنواره را معرفی 
زعفــران به عنــوان محصول پایه این خطه کــه بزرگ ترین 
تولیدکننده طالی سرخ در جهان به شمار می رود و نیز کمک 

به افزایش سرانه مصرف زعفران ذکر کرد.
سلیمان گلی، معرفی این پایگاه مهم تولید و عرضه زعفران، 
ثبــت و مستندســازی مراحل مختلف برداشــت، فراوری و 
بســته  بندی این محصول را از دیگر اهداف برپایی جشنواره 
ذکر کرد و افزود: این رویداد فرهنگی توسط انجمن عکاسان 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت حیدریه برای پنجمین سال 

پیاپی برگزار می شود.
وی با اشاره به موضوع های جشنواره عکس زعفران، اظهار کرد: 
در بخش اصلی زعفران، برداشــت و فراوری، تأثیر زعفران در 
اقتصاد و زندگی مردم تربت حیدریه و زاوه، گردشگری زعفران 
و رعایت بهداشت در برداشت و فراوری گل های زعفران مورد 

نظر است.
وی با بیان اینکه امسال بخش ویژه معرفی شهر تربت حیدریه 
نیز به این جشــنواره افزوده شده است، گفت: در این بخش، 
عکاسی از آثار معماری قدیم و جدید، مناظر و چشم اندازهای 
شهری، زیبایی ها، حضور مردم در بازارها، مشاغل، المان های 
شهر، بوستان ها، پیشکوه، باغ ملی، آرامگاه قطب الدین حیدر، 
کاروانسرای طبسی، رباط الری، حمام حاجی رئیس، رباط علیا، 

شب های تربت و موارد مشابه مورد نظر است.
دبیــر پنجمین جشــنواره ملی عکــس زعفران ادامــه داد: 
عالقه منــدان به شــرکت در این جشــنواره می توانند برای 
نام نویسی اولیه و ارسال آثار هنری به سامانه جشنواره به آدرس 

الکترونیکی saffronphotofestival.com مراجعه کنند.
وی اظهــار کــرد: دکتر محمد ســتاری، دکتر محمدمهدی 

رحیمیان و کیارنگ عالیی، داوری آثار را برعهده دارند.

 سرانه کتابخوانی مجازی
بیشتر از کتابخوانی فیزیکی است

مردم  نماینده  قدس: 
اســفراین در مجلــس 
گفت: در گذشــته تنها 
کتاب  فقط  راه خواندن 
با وجود  امروزه  اما  بود، 
می توان  مجازی  فضای 
خیلــی از کتاب هــا را 

مطالعه کرد که ســرانه مجازی نســبت به فیزیکی بیشتر 
اســت. هادی قوامی در حاشــیه نمایشگاه کتاب خراسان 
شمالی اظهار کرد: برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب در 
زمان شــروع سال تحصیلی فرصت خوبی برای جلب توجه 
دانش آموزان و معلمان به کتاب و کتابخوانی است، چراکه 
برگزاری این نمایشگاه یک نوع آرامش خاصی را به مردم 

و جامعه می دهد.

  جشنواره شنای پسران 
خراسان رضوی در مشهد برگزار شد

هیئت  رئیــس  قدس: 
شنا، شــیرجه و واترپلو 
خراســان رضوی گفت: 
جشــنواره  مســابقات 
شــنای زیر 10 ســال 
پسران خراسان رضوی، 
دفاع  هفته  گرامیداشت 

مقدس در مشهد برگزار شد.
مجید مشــتاق عشــق در این خصوص اظهار کرد: در این 
دوره از مســابقات که با حضور 100 شــناگر برگزار شــد، 
شــرکت کنندگان در رده های سنی زیر هفت سال و هفت 

تا ۹ سال با یکدیگر به رقابت پرداختند.
وی افزود: مسابقات استعدادیابی شنای نونهاالن در مجموعه 
آبی شهید هاشمی نژاد مشهد و با هدف کشف استعدادهای 
برتر و اهدای لوح جشــنواره به مناسبت گرامیداشت هفته 

دفاع مقدس برگزار شد.

  پایان مسابقات بوکس 
در تربت حیدریه

سرپرســت  قــدس: 
اداره ورزش و جو انــان 
تربت حیدریــه گفــت: 
بوکــس  مســابقات 
باشــگاه های  قهرمانی 
تربت حیدریه، با معرفی 
این  در  برتــر  نفــرات 

شهرستان به پایان رسید.
مجید رضایی در تشریح این خبر بیان کرد: 40 بوکسور از 6 
باشگاه شهرستان در این دوره از رقابت ها حضور داشتند که 
در چهار رده سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن 

به مصاف یکدیگر رفتند.
سرپرســت اداره ورزش و جو انان تربت حیدریه با اشاره به 
سطح کیفی مطلوب این مســابقات، تصریح کرد: در پایان 
تیم باشــگاهی افالک الف با هدایت مهــدی بادان فیروز و 
کسب 10 پیروزی در جای نخست این مسابقات قرار گرفت.
رضایی افزود: باشــگاه های افالک الــف و ب، ایران جوان و 
سه تیم هیئت بوکس شهرستان به ترتیب با هدایت مهدی 
بادان فیروز، اردشیر حبیبی، رضا عزیزی، سجاد کوهجانی، 
محمد یزدی حســینی و حسین اســدی 6 تیم حاضردر 

رقابت های بوکس در تربت حیدریه بودند.

دبیر هیئت تیراندازی خراسان رضوی:
  4 سال است که نتوانسته ایم 

سالح جدید تهیه کنیم
ایســنا: دبیــر هیئت 
خراســان  تیرانــدازی 
متأسفانه  گفت:  رضوی 
به دلیل گرانی و افزایش 
نزدیک  قیمت  ســالح، 
به چهار ســال اســت 
جدید  نتوانستیم سالح 
تهیه کنیم و بسیاری از ورزشــکاران حرفه ای این رشته با 

هزینه  خود سالح خریداری کرده اند.
محمود سوقندی با اشاره به اینکه مسابقات لیگ تیراندازی 
تأثیر مثبتی بر رکوردگیری تیرانــدازان دارد، عنوان کرد: 
لیگ تیراندازی استان از چهار سال پیش آغاز شد و امسال 
چهارمیــن مرحله لیــگ در دو بخش بانــوان و آقایان در 

رشته های تپانچه و تفنگ در حال برگزاری است. 
دبیر هیئــت تیراندازی خراســان رضوی ادامــه داد: 14 
تیــم در بخــش بانوان، متشــکل از هفت تیــم تپانچه و 
هفت تیــم تفنگ و 18 تیم در بخش آقایان، متشــکل از 
11 تیــم تپانچــه و هفت تیم تفنگ بــا یکدیگر به رقابت 
پرداختند. در مجموع با در نظر گرفتن نفرات آزادی که در 
 مسابقات شــرکت کردند، حدود 250 نفر در این مسابقات 

حضور داشتند. 
ســوقندی در خصوص ســطح مســابقات، عنــوان کرد: 
خوشبختانه در چند هفته ای که از لیگ گذشته، مسابقات 
در ســطح خوبــی در حال برگزاری اســت و بــا توجه به 
رکوردهای ثبت شده و عملکرد ورزشکاران، می توان گفت 
مسابقات در سطح قابل قبولی در حال برگزاری است، البته 
در بین ورزشــکاران حاضر در لیگ، تیراندازان مبتدی نیز 
حضــور دارند که این افراد به نوبه خــود نیز عملکرد قابل 

قبولی دارند.

سوژه از شما / پیگیری از ما

 قـدس ویـژه خـراسان
در راستای رسالت مطبوعاتی وظیفه 
خود می داند در جهت رفع مشکالت 

مردمی،  سوژه های ارسالی از سوی 
خوانندگان  عزیز    در حوزه های 
شهری، اجتماعی، اقتصادی و ...  را 

پیگیری و منعکس کند .
منتظر سوژه های شما از طریق 

سامانه پیامکی  هستیم.
لطفًا ابتداي پيام كلمه »سوژه« را قيد نماييد.

شماره پيامک:   300072305

فرهنگ و زندگی4
دوشنبه 15 مهر 1398 
 8 صفر 1441 7 اکتبر 2019  
سال سی و دوم 
 شماره 9081  ویژه نامه 3465 

شماره پیامک: 300072305  
 ارتباط پیام رسان سروش: 0۹03۸343۸0۱ 

فضای مجازی: 

  برپایی نمایشگاه عکس نوشت 
»روایت شاهد غایب«

نیشــابور- قــدس: 
نمایشــگاه  نخســتین 
»روایت  نوشــت  عکس  
اثــر  غایــب«  شــاهد 
عــکاس  هنرمنــد 
مهســا  نیشــابوری 
نگارخانه  در  هادیانــی 

کمال الملــک اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیشــابور 
گشایش یافت.

مســئول انجمن ســینمای جوان اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی  نیشــابور اظهار کرد: در این نمایشگاه تعداد 12 
تابلو عکس رنگی و سیاه وسفید از سیدسعید ملک کیانی، 
محمدرضا چایفروش، حمیدرضا هاللی و مسعود سلیمانی 
ســپهر در ابعــاد 70*50 ســانتیمتر با موضوع مســتند 

اجتماعی به نمایش گذاشته شده است.
سلیمانی سپهر خاطرنشــان کرد: در این مجموعه در هر 
قاب ســه تبدیل رخ می دهد عکســی که به عکس نوشت 
تبدیل می شود و جان می گیرد، عناصر و انسان ها از فضای 
تخت صفحــه به دنیای بدون بُعد ذهــن راه می یابند، به 
قاب می آیند و از قاب خارج می شــوند، حرف می زنند، راه 
می روند، مکالمه ای را  به وجود می آورند، داســتانکی زاده 
می شــود! و  در انتها، عکس نوشــت به یک دنیای جدید 

تبدیل می شود.
این نمایشــگاه تــا 18 مهر از ســاعت 16 تــا 20 برای 

عالقه مندان در نگارخانه کمال الملک دایر است.

     مدیرکل امور عشایری استان:
میانگین سرانه درآمد عشایر 

خراسان رضوی دو برابر کشور است

ایرنا: میانگین ســرانه درآمد ماهیانه عشــایر استان 
خراسان رضوی با 21 میلیون ریال حدود دو برابر درآمد 

ماهانه 11 میلیون ریالی عشایر کشور است.
مدیرکل امور عشــایری خراســان رضوی در نشستی 
خبری در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب، افزود: این 
افزایش درآمد ناشی از حمایت ها، پرداخت تسهیالت و 

اجرای طرح پرواربندی دام سبک در استان است. 
محمد نبوی فرد گفت: در پایان برنامه ششــم توسعه 
درآمد ماهیانه عشایر در کشور باید به 22 میلیون ریال 
برســد و استان خراسان رضوی در نخستین سال های 
اجرای برنامه ششم موفق به تحقق این مهم شده است.

    رئیس نمایندگی میراث فرهنگی و صنایع دستی:
هتل عتیق قوچان بدون مجوز 

میراث فرهنگی و گردشگری است

فارس: رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دستی قوچان گفت: هتل عتیق این شهرستان فاقد 
موافقت اولیه، پروانه بهره برداری و موافقت اصولی از وزارت 

میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. 
جواد رجبی گفت: بنا و ساختمان این هتل چندین سال 
پیش توسط مالک شخصی ساخته  شده، اما هیچ مجوزی 
از اداره میراث فرهنگی نسبت به ساخت آن دریافت نشده 
اســت. وی بیان کرد: پس از ساخت نیز مالک بنا به دنبال 
دریافت مجوز بوده، اما باید گفت این سرمایه گذار موافقت 
اولیه، پروانه بهره بــرداری و موافقت اصولی را از وزارتخانه 

دریافت نکرده است.

   در نیمه نخست سال جاری
 ۱4 طرح پژوهشی مورد حمایت 

بسیج علمی خراسان رضوی قرار گرفت

ایرنا: در نیمه نخست امسال 14 طرح در بخش های مختلف 
مورد حمایت معاونت علمی، پژوهشــی و فناوری بســیج 
خراســان رضوی قرار گرفته است. مسئول معاونت بسیج 
علمی، پژوهشی و فناوری خراسان رضوی گفت: طرح های 
مورد حمایــت عالوه بر اینکه از کمک های بالعوض 20 تا 
50 میلیون ریالی بهره مند می شوند، به سازمان های مرتبط 
برای دریافت وام نیز معرفی می شوند.  کفاش با بیان اینکه 
طرح ساخت کاهش آالینده ها، استحصال فلزات گرانبها از 
ضایعات الکترونیک و طرح کامپوزیت پلیمری آنتی باکتریال 
از جمله این طرح هاســت، افزود: ایــن طرح ها در صورت 

تجاری سازی تا 400 میلیون ریال معرفی شده اند. 

7649جدول
zadehalireza@gmail.com

محمدرضا علی زاده

حل جدول شماره قبل

 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم
 با ما تماس بگیرید

1. نام هــای نیکوی خداوند که در اســالم 
بــرای »اهلل جل جالله« به کار رفته  اســت- 
رنگ بخشــش 2. عضو بویایی- نیرومند- 
واحــد والیبــال- ســپیده دم 3. خطــای 
ورزشی- آب بند- شــیرینی پرطرفدار ماه 
مبارک- عالمت جمع فارسی 4. اتانول- از 
صورفلکی منطقه البروج به شــکل ماهی- 
خیســی اندک 5. مایه حیــات- دلواپس- 
واضح 6. ســپاهیان- جنبــش رگ- ادیب 
، روشــنفکر و سیاســت مدار ایرانی دوران 
 قاجــار و پهلوی ملقــب بــه ذکاء الملک 
7. مبــارزراه خدا- برگشــتن از دین خدا- 
مغز ســر 8. پســوند یافتــن- ذره باردار 
شــیمیایی- خالــص و ســره- حرفی در 
 الفبای التین ۹. برادر پدر- تکثیر- پیامبری 
10. مارکی در صنعت گوشی موبایل- کشتی 
مســابقه ای- قابل رویت 11. لقب اشرافی 
اروپایی- خندان- گشــاده و بــاز 12. آب 
تازی- بی وزنی- لعب 13. مدافع فوتبالی- 
مریض و بیمــار- انس گرفتن- باران اندک 
14. دریاچــه ای در ترکیه- خط کش آقای 

 مهندس- شهری صنعتی در آلمان- چاق 
15. سطل آبکشی- روستای ملحق شده به 

تهران معروف به شهرک ولی عصر»عج«

1. شرکت آب وفاضالب- همگی- بهترشدن 
اوضاع بیمار 2. آب بنیان کن- پایتخت چاد- 
میوه نارس 3. سه کیلوگرم- درها- آماس- 
دل آزارکهنه 4. فرمان توقف- روســتا- دیو 
شــاهنامه 5. مذهب- مهم ترین پیســت 
 اسکی ایران و خاورمیانه در کرج- پدرترکی 
6. ســفیدترکی- ظرف رختشویی- کتاب 
مقــدس بودائیــان- بخیــل 7. بــادام- 
خداشــناس- درس خوانــده 8. هــم زنده 
 است و هم موجود- کشور چکمه ای شکل
  ۹. رنگ و فام- جوهر شــوره- بازداشــتن

10. خویشــاوندی- جان نثاری- پیشــه- 
صوت ندا 11. غول برف ها- مساوی- واحد 
ســرعت هواپیما 12. کاهگلی که بر بام یا 
دیوار می کشــند- کفــش چهارپا- گیاهی 
خودرو از تیره نعناعیان با مصارف طبی 13. 
محصول آب و صابون- ابر- کاشف گردش 

خون- چاشنی سرخ رنگ 14. تقویت امواج رادیویی- 
مرتفع ترین رشــته کوه دنیا ملقب به بام دنیا – سود 
حرام 15. نوعی از موسیقی عامیانه و فولکور آذربایجان- 

بنایی که با آجرخام درست شده- از ارکان واجب نماز

  افقی

  عمودی

گفت وگوی قدس با نخستین نابینایی که دماوند را فتح کرد

بر قله خودباوری
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